
Obecní úřad Janův Důl, 463 52 Osečná 
Informace občanům č. 3/2019 

 
1. V úterý 30.4.2018 Vás zveme na tradiční čarodějnicový rej s lampionovým průvodem  

a zdobením májky. Vzhledem k probíhající výstavbě chodníku se tentokráte sejdeme 
v 19.00 hod. na prostranství u obecního úřadu, kde ozdobíme a postavíme májku, poté se 
lampionovým průvodem přemístíme na hřiště a po setmění zapálíme oheň. Občerstvení 
jako obvykle zajišťují hasiči. 
 

2. U kombinovaného vývozu popelnic se přechází od května na čtrnáctidenní svoz, který 
bude probíhat v liché čtvrtky a první květnový svoz tedy proběhne 9.5.2019. 
 

3. V pondělí 6.5.2019 od 18:00 hod. proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné 

zasedání zastupitelstva obce Janův Důl s následujícím programem: kontrola usnesení, 
zprávy předsedů výborů, zpráva starosty, diskuse, rekapitulace usnesení. Hlavními 
projednávanými body mj. budou: 

• Rozpočtové opatření č.4/2019 
• možnost získání pozemků od státu 
• aktuální informace k výstavbě DČOV, chodníku a k opravě propustku 

 
4. V sobotu 11.5.2019 se uskuteční tradiční obecní výlet - na Děvín. Odjezd v 8.44 hod.     

od OÚ Janův Důl do Chrastné, zastávka poblíž „Krasy“, kolem Chrastenského vrchu 
k rozscestníkům a potom kolem Děvínského rybníku na hrad Děvín (cca 4 km). Zpět 
z Děvínu k Hamerskému jezeru a dál do Hamru na Jezeře (cca 2,5 km). Návrat autobusem 
ve 14.30 hod. 

 
5. V sobotu 18.5.2019 od 14.00 hod. zveme do společenské místnosti obecního úřadu naše 

seniory k tradičnímu posezení. V rámci kulturního programu vystoupí Rychnovské trio, 
pohoštění bude zajištěno.  

 
6. K případnému uplatnění svých návrhů na změnu územního plánu obce Janův Důl 

(v termínu do 31.5.2019) je potřeba návrh podávat na příslušném formuláři, který je k 
dispozici v tištěné podobě na obecním úřadě a v elektronické podobě na webu obce, 
v sekci Dokumenty – Ostatní dokumenty (http://januvdul.cz/wp-
content/uploads/2016/01/formulář-návrh-změny-územ.-plánu.pdf) 

 
7. Diakonie Broumov opět pořádá sbírku textilu a jiných potřeb do domácnosti, zájemci 

mohou věci do sbírky nosit na obecní úřad Janův Důl v termínu od 20.5. do 24.5.2019. 
Bližší informace naleznete na vývěsce u OÚ. 

 
 
 
 

V Janově Dole 26.4.2019 
  

 
 
 

  _______________________                                     ____________________ 
   Jiří Kořínek, místostarosta                                           Josef Jadrný, starosta 


